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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cestná mestská doprava a zmena klímy
Zmena klímy denne ovplyvňuje každého Európana. EÚ sa dohodla znížiť do roku 2020 
emisie skleníkových plynov o 20 %, zvýšiť energetickú účinnosť o 20 % a najmenej 20 % 
z celkovej energetickej spotreby pokryť z obnoviteľných zdrojov.

Sektor dopravy spotrebuje v EÚ 26 % z celkovej energetickej spotreby a produkuje 24 % 
emisií CO2. Mestská doprava produkuje 40 % emisií v rámci cestnej dopravy a viac ako 70 %  
iných znečisťujúcich látok v doprave. Patrí k jedným z hlavných faktorov rastu, ale zároveň 
vytvára náklady pre spoločnosť.

Obsah návrhu

Nový návrh nahrádza pôvodný návrh Komisie, ktorý Parlament zamietol v štádiu skúmania 
parlamentnými výbormi v roku 20061. Nový návrh sa zakladá na novom technologickom 
prístupe, ktorý je podľa Komisie neutrálny. Kontroverzné ustanovenie, ktoré malo zabezpečiť, 
aby verejné orgány stanovili určité kvóty pre čisté vozidlá, t. j. do výšky 25 %, bolo z textu 
návrhu vyňaté.  

Komisia zavádza zosúladenú metodiku využívajúcu speňaženú hodnotu na obstarávanie 
čistých a energeticky úsporných vozidiel pre verejné dopravné služby. Prevádzkové náklady 
na spotrebu vozidla počas celej jeho životnosti, emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
musia byť zahrnuté do kritérií na každé obstarávanie vozidiel v cestnej doprave verejnými 
orgánmi a prevádzkovateľmi, ktorí poskytujú službu na základe zmluvy s verejným orgánom. 
Životnosť vozidla sa definuje na základe technických údajov. V prípade, že neexistujú, počet 
najazdených kilometrov v rámci životnosti vozidla pre cestnú dopravu stanoví Komisia. 

Kritériá na získanie čistých vozidiel môžu byť spočiatku uplatňované na základe 
dobrovoľnosti a najneskôr od roku 2012 budú povinné. 

Návrh je zameraný na zníženie nákladov na čisté a energeticky úsporné vozidlá  stanovením 
kritického množstva čistých vozidiel  na trhu. Existujúce právne predpisy (normy EURO pre 
emisie vozidiel) môžu byť zaradené do kritérií pri obstarávaní. 

Povinné uplatňovanie kritérií na obstarávanie čistých a energeticky úsporných vozidiel 
nebráni zahrnutiu ďalších relevantných kritérií a umožňuje tiež následnú úpravu vozidiel 
prostredníctvom montáže modernej environmentálnej technológiou s lepšou výkonnosťou. 

Hoci nový návrh neobsahuje vyhodnotenie celkového vplyvu, Komisia uvádza, že 
obstarávanie vozidiel verejnými orgánmi predstavuje 16 % z HDP EÚ (približne 1 500 
miliárd  EUR), čo v rámci EÚ predstavuje celkové ročné obstarávanie 110 000 osobných áut, 
110 000 ľahkých úžitkových vozidiel, 35 000 nákladných áut a 17 000 autobusov. 

                                               
1 Výbor pre dopravu a cestovný ruch zamietol návrh stanoviska a z tohto dôvodu neposkytol stanovisko Výboru 
pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Aj tento výbor návrh zamietol.
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Návrhy spravodajkyne výboru požiadaného o stanovisko

Cieľom navrhovanej metodiky je vytvoriť užitočný nástroj pre celoštátne, regionálne a 
miestne orgány, ktorý im má pomôcť prijať najrozumnejšie rozhodnutie v oblasti mestskej 
mobility v záujme ochrany životného prostredia. Čistejšie a inteligentné vozidlá sú 
v súčasnosti pomerne drahé. Pri obstarávaní čistých a energeticky úsporných vozidiel by 
orgány verejného obstarávania mali brať do úvahy kritérium minimálny nákladov a zároveň aj 
environmentálne kritériá.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa domnieva, že cieľ smernice sa dosiahne 
za týchto podmienok:
 Členské štáty budú v zmysle smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES informovať všetkých 

celoštátnych, regionálnych a miestnych verejných obstarávateľov a obstarávateľské 
subjekty o environmentálnych  kritériách na zakúpenie takýchto vozidiel 
prevádzkovateľmi konajúcimi na základe zmluvy, licencie, povolenia alebo schválenia 
udeleného verejnými orgánmi s cieľom podporovať čisté a energeticky úsporné vozidlá. 
Verejní obstarávatelia môžu vyžadovať testy súvisiace s osobitnými podmienkami 
premávky a tonážou.

 Členské štáty si budú vzájomne poskytovať informácie súvisiace s verejným 
obstarávaním zohľadňujúcim environmentálne hľadisko a jeho financovaním. Tieto 
informácie sa budú týkať najmä štrukturálnych fondov, kohéznych fondov, programu 
JESSICA, 7. rámcového programu pre výskum, štátnej pomoci, pomoci Spoločenstva, 
vnútroštátnych a európskych grantov a pôžičiek, ale tento rámec nie je limitovaný. 
Členské štáty sa môžu snažiť o lepšie využívanie európskych finančných nástrojov v 
záujme zlepšenia mestskej mobility a kvality ovzdušia v mestách. 

 Je potrebné podporovať konkurencieschopné ceny tak, aby rozdiel medzi cenou 
čistého a energeticky úsporného vozidla a tradičného vozidla nepoškodzoval trh 
s vozidlami, ktoré zohľadňujú environmentálne hľadisko.

 Komisia musí vytvoriť spoločnú európsku webovú stránku a databázu, ktoré budú 
obsahovať všetky príslušné právne predpisy a všetky verejné obstarávania, ktoré 
uprednostňujú čisté a energeticky úsporné vozidlá pre cestnú dopravu, a príslušné 
finančné nástroje. 

 Miestne, regionálne a celoštátne orgány by pri obstarávaní vozidiel, ktoré zohľadňujú 
environmentálne hľadisko, mali používať spoločnú európsku značku.

 Členské štáty a Komisia prijmú potrebné opatrenia, aby mohli zohľadniť mestskú 
mobilitu a podporiť čisté a energeticky úsporné vozidlá pre cestnú dopravu v rámci 
strategického monitorovania a priebežného hodnotenia národných strategických 
referenčných rámcov a národných a regionálnych operačných programov, ktoré sú 
definované v nariadení 1083/2006. Malo by sa pokračovať v podpore programov 
CIVITAS a Inteligentná energia – Európa. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) Členské štáty by mali informovať 
verejných obstarávateľov a 
vnútroštátnych, regionálnych a miestnych 
obstarávateľov, ktorí poskytujú služby 
verejnej osobnej dopravy na základe 
licencie, povolenia alebo schválenia 
udelených verejnými orgánmi, 
o ustanoveniach súvisiacich 
s obstarávaním čistých a energeticky 
úsporných vozidiel v cestnej doprave.

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť relevantné informácie verejným obstarávateľom s cieľom lepšie ich 
pripraviť na obstarávanie vozidiel, pretože environmentálne kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní sú nové a nadväzujú na ustanovenia smerníc 2004/17 a 2004/18. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá 
majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné 
vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu 
po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, 
aby úspora z hromadnej výroby viedla k 
zníženiu nákladov.

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá 
majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné 
vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu 
po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, 
aby úspory z rozsahu viedli k zníženiu 
nákladov. Je potrebné povzbudzovať 
podniky, aby podporovali 
konkurencieschopné ceny takým 
spôsobom, aby rozdiel medzi cenou 
čistého a energeticky úsporného vozidla 
a tradičného vozidla nepoškodzoval trh 
s čistými vozidlami.

Odôvodnenie

Na to, aby sa využívali úspory z rozsahu, by sa malo priemyselné odvetvie pričiniť o to, aby 
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boli aj ceny čistých vozidiel konkurencieschopné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá 
majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné 
vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu 
po týchto vozidlách by malo zabezpečiť, 
aby úspora z hromadnej výroby viedla k 
zníženiu nákladov.

(11) Čisté a energeticky úsporné vozidlá 
majú spočiatku vyššiu cenu ako tradičné 
vozidlá. Vytvorenie dostatočného dopytu 
po týchto vozidlách by malo umožniť, aby 
úspora z hromadnej výroby viedla k 
zníženiu nákladov a zabezpečiť vytvorenie 
infraštruktúr potrebných na zásobovanie 
všetkými druhmi palív uvedených 
v prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Kritériá obstarávania vzťahujúce sa 
na energiu a životné prostredie by mali 
byť kritériami obstarávania, ktoré verejní 
obstarávatelia alebo obstarávatelia 
zohľadňujú ako každé iné kritériá pri 
rozhodovaní o nadobudnutí čistých 
a energeticky úsporných vozidiel v cestnej 
doprave.

Odôvodnenie

Smernica poskytuje neúplný zoznam kritérií, ktoré môžu uplatňovať miestne orgány alebo 
subjekty pri nadobúdaní čistých a energeticky úsporných vozidiel v cestnej doprave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5



AD\726192SK.doc 7/18 PE404.574v03-00

SK

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Štátna pomoc pre nadobudnutie 
vozidiel v cestnej doprave vrátane 
neskoršej inštalácie motorov 
a náhradných súčiastok do vozidiel, ktoré 
podliehajú typovému schváleniu, by sa 
mala v rámci právnych predpisov 
Spoločenstva povoliť. Túto štátnu pomoc 
je možné odôvodniť všeobecným záujmom 
Spoločenstva, najmä cieľmi trvalo 
udržateľnej mestskej mobility.

Odôvodnenie

Štátna pomoc poskytovaná pre nadobudnutie vozidiel v cestnej doprave by mala byť v súlade 
s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19a) Členské štáty a Komisia by v rámci 
strategického monitorovania 
a priebežného hodnotenia národných 
strategických referenčných rámcov 
a národných a regionálnych operačných 
programov definovaných v Nariadení 
Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, 
ktorým sa ustanovujú všeobecné 
ustanovenia o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja, Európskom 
sociálnom fonde a Kohéznom fonde a 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 1260/19991, mali zohľadniť kritériá na 
stanovenie finančnej pomoci pre mestskú 
mobilitu a podporu čistých a energeticky 
úsporných vozidiel v cestnej doprave. 
Vzhľadom na výsledky, ktoré sa dosiahli 
v rámci programu CIVITAS 
a Inteligentná energia – Európa, by 
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členské štáty a Komisia mali pokračovať v 
podpore takýchto iniciatív.
___________
1 Ú. v. ES L 210, 31.7.2006, s. 25.

Odôvodnenie

Diskusia o zelenej knihe o mestskej mobilite prebiehala do 15. marca a mnohé členské štáty 
nezohľadnili tieto otázky vo svojich národných operačných programoch. Zavedené osvedčené 
iniciatívy, ktoré pomáhajú informovať a odborne pripravovať miestne alebo ústredné orgány, 
by sa mali podporovať a malo by sa v nich pokračovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné 
orgány alebo zmluvné subjekty v zmysle 
smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti do 
kritérií udelenia zmluvy vo verejnom 
obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 
alebo ich zaradili ako kritériá na zakúpenie 
takýchto vozidiel pre prepravcov 
konajúcich na základe zmluvy, licencie, 
povolenia alebo schválenia udeleného 
verejnými orgánmi s cieľom podporovať 
čisté a energeticky úsporné vozidlá.

Táto smernica vyžaduje, aby zmluvné 
orgány alebo zmluvné subjekty v zmysle 
smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES zahrnuli 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti do 
kritérií udelenia zmluvy vo verejnom 
obstarávaní vozidiel v cestnej doprave, 
vrátane neskoršej inštalácie motorov a 
náhradných súčiastok, alebo ich zaradili 
ako kritériá na zakúpenie takýchto vozidiel 
pre prepravcov konajúcich na základe 
zmluvy, licencie, povolenia alebo 
schválenia udeleného verejnými orgánmi s 
cieľom podporovať čisté a energeticky 
úsporné vozidlá.

Odôvodnenie

Pôsobnosť smernice by sa mala rozšíriť o neskoršiu inštaláciu motorov a náhradných 
súčiastok do vozidiel v cestnej doprave, ktoré podliehajú typovému schváleniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
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Návrh smernice
Článok 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Táto smernica sa neuplatňuje na 
neskoršiu inštaláciu motorov a 
náhradných súčiastok do vozidiel v cestnej 
doprave, pokiaľ prekročili 75 % svojho 
celkového počtu najazdených kilometrov.

Odôvodnenie

Do pôsobnosti smernice by sa mali zahrnúť vozidlá pre cestnú dopravu kategórií M a N, ktoré 
podliehajú typovému schváleniu vrátane neskoršej inštalácie motorov a náhradných 
súčiastok. S cieľom podporovať obnovu starého alebo znečisťujúceho vozového parku 
a inováciu a s cieľom dosiahnutia prospešných účinkov navrhovaného opatrenia by sa motory 
a náhradné súčiastky mali inštalovať do vozidiel, ktoré neprekročili 75 % celkového počtu 
najazdených kilometrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 1 – pododsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby boli dotknuté platné 
ustanovenia, najmä právne predpisy 
Spoločenstva týkajúce sa štátnej pomoci 
a nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1370/2007 
z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom 
záujme v železničnej a cestnej osobnej 
doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia 
Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) 
č. 1107/701, môžu členské štáty 
podporovať obstarávanie alebo nákup 
čistých a energeticky úsporných vozidiel 
cestnej dopravy vrátane neskoršej 
inštalácie motorov a náhradných 
súčiastok do týchto vozidiel, pokiaľ 
neprekročili 75 % svojho celkového počtu 
najazdených kilometrov.
___________
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1 Ú. v. ES L 291, 9.11.2007, s. 25.

Odôvodnenie

Štátna pomoc poskytovaná pre nadobudnutie vozidiel v cestnej doprave by mala byť v súlade 
s právnymi predpismi Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 1a
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sú „vozidlá v 
cestnej doprave“ vozidlá kategórií M a N v 
zmysle smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, 
ktorou sa zriaďuje rámec pre typové 
schválenie motorových vozidiel a ich 
prípojných vozidiel, systémov, 
komponentov a samostatných technických 
jednotiek určených pre tieto vozidlá 
(Rámcová smernica)1, a neskoršia 
inštalácia motorov a náhradných 
súčiastok do týchto vozidiel, pokiaľ 
neprekročili 75 % svojho celkového počtu 
najazdených kilometrov.
_________
1 Ú. v. ES L 263, 9.10.2007, s. 1.

Odôvodnenie

Do pôsobnosti smernice by sa mali zahrnúť vozidlá pre cestnú dopravu kategórií M a N, ktoré 
podliehajú typovému schváleniu, vrátane neskoršej inštalácie motorov a náhradných 
súčiastok. S cieľom podporovať obnovu starého alebo znečisťujúceho vozového parku 
a inováciu a s cieľom dosiahnutia prospešných účinkov navrhovaného opatrenia by sa motory 
a náhradné súčiastky mali inštalovať do vozidiel, ktoré neprekročili 75 % celkového počtu 
najazdených kilometrov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
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Návrh smernice
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
v zmysle smerníc 2004/17/ES 
a 2004/18/ES používali metodiku 
stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti ako
kritériá udelenia zmluvy vo verejnom 
obstarávaní vozidiel v cestnej doprave 2.

1. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od dátumu uvedeného v článku 7 ods. 1 
verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia 
v zmysle smerníc 2004/17/ES 
a 2004/18/ES používali metodiku 
stanovenú v článku 3 vždy, keď používajú 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidla počas jeho celej životnosti spolu s
ostatnými kritériami udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní vozidiel v cestnej 
doprave 2.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady spojené s emisiou CO2 a emisiou znečisťujúcich látok 
by mali byť dobrovoľným kritériom, aby sa nadobúdateľom umožnilo vybrať si z verejných 
zákaziek, ktoré sú ekologické a ponúkajú čo najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie vozidiel v cestnej doprave 
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel v cestnej doprave počas ich celej 
životnosti ako kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní podľa metodiky 
stanovenej v článku 3.

2. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každé verejné 
obstarávanie vozidiel v cestnej doprave 
verejnými obstarávateľmi alebo 
obstarávateľmi v zmysle smerníc 
2004/17/ES a 2004/18/ES zahŕňalo 
náklady na spotrebu energie, emisie CO2 a 
emisie znečisťujúcich látok z prevádzky 
vozidiel v cestnej doprave počas ich celej 
životnosti v rozsahu kritérií udelenia 
zmluvy vo verejnom obstarávaní podľa 
metodiky stanovenej v článku 3.
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Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady spojené s emisiou CO2 a emisiou znečisťujúcich látok 
by mali byť dobrovoľným kritériom, aby sa nadobúdateľom umožnilo vybrať si z verejných 
zákaziek, ktoré sú ekologické a ponúkajú čo najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 každý verejný nákup 
vozidiel v cestnej doprave na poskytovanie 
služieb verejnej osobnej dopravy na 
základe licencie, povolenia alebo 
schválenia udeleného verejnými orgánmi 
zahŕňal náklady na spotrebu energie, 
emisie CO2 a emisie znečisťujúcich látok 
z prevádzky vozidiel v cestnej doprave 
počas ich celej životnosti ako kritériá
podľa metodiky stanovenej v článku 3.

3. Členské štáty zabezpečia, aby najneskôr 
od 1. januára 2012 akýkoľvek verejný 
nákup vozidiel v cestnej doprave na 
poskytovanie služieb verejnej osobnej 
dopravy na základe licencie, povolenia 
alebo schválenia udeleného verejnými 
orgánmi zahŕňal náklady na spotrebu 
energie, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok z prevádzky vozidiel v 
cestnej doprave počas ich celej životnosti v 
rozsahu kritérií podľa metodiky stanovenej 
v článku 3.

Odôvodnenie

Náklady na spotrebu energie a náklady spojené s emisiou CO2 a emisiou znečisťujúcich látok 
by mali byť dobrovoľným kritériom, aby sa nadobúdateľom umožnilo vybrať si z verejných 
zákaziek, ktoré sú ekologické a ponúkajú čo najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Aby členské štáty dosiahli lepšie 
environmentálne výsledky, môžu 
uplatňovať prísnejšie kritériá 
obstarávania čistých a 
energeticky úsporných vozidiel, môžu sa 
rozhodnúť pre dodatočne upravené 
vozidlá alebo zmodernizovať už existujúce 
vozidlá napríklad pridaním filtrov 
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pevných častíc a systémov uvedenia do 
stavu bdenia alebo prispôsobením 
motorov menej znečisťujúcim palivám.

Odôvodnenie

Ide o dôsledok zásady subsidiarity. Tento PDN rozvíja odôvodnenie 16 návrhu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Miestne, regionálne alebo národné 
orgány, ktoré obstarávajú čisté 
a energeticky úsporné vozidlá v rozsahu 
najmenej 30 % svojho ročného osobitného 
obstarávania, môžu používať označenie 
„čistá a energeticky úsporná mestská 
cestná doprava“. Komisia vypracuje pre 
toto označenie jednotný vzor. 

Odôvodnenie

Je dôležité motivovať verejných obstarávateľov, aby podporovali čisté a energeticky úsporné 
vozidlá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. Od 1. januáru 2013 je používanie 
označenia „čistá a energeticky úsporná 
mestská cestná doprava“ vyhradené 
obstarávateľom a verejným 
obstarávateľom, ktorých 100 % ročne 
nadobudnutých vozidiel cestnej verejnej 
dopravy tvoria ekologické vozidlá.
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Odôvodnenie
S cieľom podporovať čistú a energeticky úspornú cestnú mestskú dopravu by malo byť 
ekologické označenie po 1. januári 2013 vyhradené len pre verejných obstarávateľov a 
obstarávateľov, ktorých 100 % ročne nadobudnutých vozidiel cestnej verejnej dopravy tvoria 
ekologické vozidlá. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Spotreba paliva, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok na kilometer 
z prevádzky vozidla sa zakladajú na 
štandardných skúšobných postupoch EÚ 
pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné
postupy stanovené v právnych predpisoch 
EÚ upravujúcich typové schválenie. Pre 
vozidlá, na ktoré sa nevzťahujú štandardné 
skúšobné postupy EÚ, sa zabezpečí 
porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami s 
použitím všeobecne uznávaných 
skúšobných postupov alebo výsledkov 
skúšok vykonaných pre orgán, alebo ak 
tieto neexistujú, s použitím informácií 
dodaných výrobcom.

2. Spotreba paliva, emisie CO2 a emisie 
znečisťujúcich látok na kilometer 
z prevádzky vozidla sa zakladajú na 
štandardných skúšobných postupoch EÚ 
pre vozidlá, pre ktoré sú takéto skúšobné 
postupy stanovené v právnych predpisoch 
EÚ upravujúcich typové schválenie. Pre 
vozidlá, na ktoré sa nevzťahujú štandardné 
skúšobné postupy EÚ, sa zabezpečí 
porovnateľnosť medzi rôznymi ponukami s 
použitím všeobecne uznávaných 
skúšobných postupov alebo výsledkov 
skúšok vykonaných pre orgán, alebo ak 
tieto neexistujú, s použitím informácií 
dodaných výrobcom. Verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ môže požadovať 
výsledky testov vykonaných v osobitných 
podmienkach premávky v príslušnom 
meste aj s ohľadom na nákladovú 
kapacitu vozidla.

Odôvodnenie

Výsledky testov nemôžu zohľadniť náklad a osobitné podmienky premávky daného verejného 
obstarávateľa. S cieľom náležite porovnať ponuky môže verejný obstarávateľ požadovať 
výsledky testov vykonaných v osobitných podmienkach premávky v príslušnom meste aj 
s ohľadom na nákladovú kapacitu vozidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
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Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Dodávka palív

Členské štáty zabezpečia, aby fungovali 
potrebné zariadenia na dodávanie 
všetkých typov palív uvedených v prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4a
Štandardizované skúšobné postupy

Komisia prijme vykonávacie opatrenia 
s cieľom štandardizovať skúšobné 
postupy vozidiel uvedených v článku 3, 
ods. 2, na ktoré sa štandardné skúšobné 
postupy nevzťahujú. Uvedené opatrenia 
zamerané na zmenu nepodstatných 
prvkov tejto smernice sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 5 ods. 2.

Odôvodnenie

Ak pre niektoré vozidlá neexistuje štandardný skúšobný postup, Komisia by mala uľahčiť 
plnenie cieľov a zavedenie opatrení plánovaných v tejto smernici. Nový regulačný postup 
s kontrolou sa vzťahuje na prijímanie vykonávacích opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 4b
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Sprievodné opatrenia
Verejné orgány môžu prostredníctvom 
špecifických zložiek infraštruktúry 
zameraných na zefektívnenie verejnej 
dopravy podporiť zlepšenie riadenia 
mestskej dopravy.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je prostredníctvom sprievodných opatrení vytvoriť potrebné podmienky 
uplatňovania niektorých opatrení alebo zložiek infraštruktúry v súvislosti s touto smernicou, 
napr. osobitné cestné pruhy pre cestnú dopravu, signalizáciu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21Návrh smernice
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5a 
Výmena a šírenie informácií 

1. Členské štáty informujú národných, 
regionálnych alebo miestnych verejných 
obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí na 
základe licencie, povolenia alebo 
schválenia udelených verejnými orgánmi 
poskytujú služby verejnej dopravy, 
o ustanoveniach tejto smernice, ako aj 
o vnútroštátnych transponovaných 
právnych predpisoch, pričom im 
poskytujú aj všetku potrebnú pomoc 
a informácie o systéme financovania 
Spoločenstva, ktorý sa uplatňuje na 
obstarávanie, na ktoré sa vzťahuje táto 
smernica. 
2. Komisia podporuje šírenie osvedčených 
postupov na vypracovanie politík v oblasti 
služieb čistej a energeticky úspornej 
verejnej dopravy, pričom vytvorí 
internetovú stránku na európskej úrovni 
s cieľom postupne uplatňovať štandardné 
kritériá na úrovni Spoločenstva na 
obstarávanie vozidiel subjektmi, na ktoré 
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sa vzťahuje táto smernica.
Komisia na tejto internetovej stránke 
uvedie všetky relevantné informácie 
týkajúce sa dostupných finančných 
nástrojov pre mestskú mobilitu 
a finančných nástrojov na podporu 
čistých a úsporných vozidiel v cestnej 
doprave v každom členskom štáte.

Odôvodnenie

Je dôležité poskytnúť relevantné informácie verejným obstarávateľom s cieľom lepšie ich 
pripraviť na obstarávanie vozidiel, pretože nové environmentálne kritériá udelenia zmluvy vo 
verejnom obstarávaní nadväzujú na ustanovenia smerníc 2004/17 a 2004/18.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 5b
Využitie finančných nástrojov 

Spoločenstva
1. Členské štáty a Komisia by mali v rámci 
strategického monitorovania 
a priebežného hodnotenia národných 
strategických referenčných rámcov 
a národných operačných programov 
definovaných v nariadení (ES) č. 
1083/2006 zohľadniť kritériá pre mestskú 
mobilitu a podporu čistých a energeticky 
úsporných vozidiel v cestnej doprave. 
2. Členské štáty a Komisia pokračujú v 
podporovaní iniciatív mestskej dopravy, 
ako je program CIVITAS a program 
Inteligentná energia – Európa.

Odôvodnenie

Priebežné hodnotenie národných operačných programov by prostredníctvom lepšieho 
využívania rôznych finančných nástrojov, ktoré sú k dispozícii na národnej úrovni, ako aj na 
úrovni Spoločenstva, malo uľahčiť podporu čistých a energeticky úsporných vozidiel.
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